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ABSTRACT
Introduction: Personality is a collection of traits that leads to individual differences in
behavior as well as behavior stability and durability. This aim of the present investigation was
to study psychometric features of the Big-Five personality trait’s questionnaire in children
and adolescence in Mashhad. Materials and Methods: The sample included 450 s
tudents of Mashhad (253 females, 197 male) ranged between 8 and 18 years’ old that were
selected from different Mashhad’s schools by multi-stage cluster method. Results: Cronbach
alpha test revealed 0.64 for extraversion, 0.73 for agreeableness, 0.70 for conscientiousness,
0.72 for neuroticism, 0.70 for openness, and 0.80 for total of the test. Moreover, test-retest
correlation coefficient within a one-month interval range showed from 0.85 for openness to
0.92 for conscientiousness. The result of independent t-test showed that there are no significant
differences between girls and boys personality factors. The results of factor analysis showed that
special amount of factors is significant. Data from analysis after varimax rotation showed that
the questionnaire was saturated with 5 factors that together explained 30.04% of the variance.
Conclusion: The present data show that the Big-Five of personality trait’s questionnaire for
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children and adolescence has a high internal consistency, good validity, and reliability as well as
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a good fit factor analysis. In addition, there is no difference between female and male students
in personality factors.
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1گروه روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
2گروه علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
3مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا ،بيمارستان خاتم االنبياء ،تهران ،ايران
4مركز تحقيقات صرع ،گروه نورولوژي و جراحي مغز و اعصاب ،دانشگاه مونستر ،مونستر ،آلمان

چــــــــكيده
مقدمه :شخصیت مجموعهای از صفات است که منجر به تفاوتهای فردی در رفتار و همچنين ثبات و دوام
رفتار میشود .هدف از پژوهش حاضر مطالعة ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت
برای کودکان و نوجوانان در مشهد بود .مواد و روشها :نمونه شامل  450دانش آموز از مشهد (253
دختر 197 ،پسر) رنج سني بين  8تا  18سال میباشد که به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از
بین مدارس مختلف مشهد انتخاب شدند .يافتهها :آزمون آلفای کرونباخ برای عامل برونگرایی ،0/64
عامل توافقپذیری  ،0/73عامل با وجدان بودن ،0/70عامل روان رنجوری 0/72و عامل گشودگی 0/70
و برای کل آزمون  0/80نشان داد .همچنن ضرایب همبستگی آزمون -باز آزمون در فاصلۀ یک ماهه
دامنهای از  0/85برای گشودگی تا  0/92برای با وجدان بودن را نشان داد .نتايج تي تست مستقل نشان
دادكه اختالف معنيداري بين عوامل شخصيتي دختران و پسران وجود ندارد .نتایج تحلیل عاملی نشان
داد كه مقدار ویژة عوامل معنيدار میباشد .دادههاي حاصل از تجزيه و تحليل پس از چرخش نشان داد
كه پرسشنامه با  5عامل اشباع شده بود كه به طور کلی  30/04درصد از واریانس کل را تبیین میکنند.
نتيجهگيري :دادههاي حاضر نشان داد كه پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت براي كودكان و نوجوانان
دارای همسانی درونی باال ،روایی مناسب ،اعتبار مطلوب و تحليل عاملی مناسب میباشد .عالوه بر اين بين
دانشآموزان دختر و پسر در عوامل شخصيتي تفاوتي وجود ندارد.
كليد واژهها:
 .1نوجوانان
 .2كودك
 .3روانسنجی
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رویکردهــای مختلفــی در ارتبــاط بــا شــخصیت وجــود دارد،
رویکردهــای عمــدة شــخصیت شــامل :رویکــرد روان تحلیلــی،
رویکــرد انســانگرایی ،7رویکــرد شــناختی -اجتماعــی 8و
رویکــرد صفــات 9میباشــد ( .)4ســه رویکــرد عمــدة ابتدایــی
بیشــتر بــر عوامــل مؤثــر بــر شــکلگیری و تحــول شــخصیت
اشــاره میکننــد و نتوانســتند طبقهبنــدی نظاممنــد از
شــخصیت داشــته باشــند ،در حالــی کــه رویکــرد صفــات بــه
دلیــل تــاش بــرای طبقهبنــدی نظاممنــد و علمــی شــخصیت
نســبت بــه ســه رویکــرد ابتدایــی جهــت طراحــی مقیاسهایــی
جهــت ســنجش شــخصیت و کاربــرد در امــور پژوهشــی دارای
نقــاط قــوت بیشــتری اســت .در رویکــرد صفــات تمرکــز
نســبت بــه شــخصیت بــر شناســایی ،تعریــف ،طبقهبنــدی
و اندازهگیــری صفــات ویــژه کــه شــخصیت افــراد را شــکل
میدهــد میباشــد .بــا درک ایــن صفــات ،پژوهشــگران
معتقدنــد کــه میتواننــد بــه درک بهتــر از تفاوتهــای فــردی
بیــن افــراد دســت یابنــد ( .)4، 5ســه دیــدگاه عمــده در ایــن
نظریــه مطــرح میباشــد :الــف -دیــدگاه اول توســط هانــس
Neuroticism vs. stability
Psychoticism vs. socialization
13
Cattell
14
Costa and McCrae
15
Extraversion
16
Neuroticism
17
Openness to experience
18
Conscientiousness
19
Agreeableness

پنــج عامــل شــامل؛ برونگرایــی ،15روان رنجــوری ،16گشــودگی
بــه تجربــه ،17بــا وجــدان بــودن 18و توافقپذیــری 19میباشــد.
هــر عامــل پیامدهــای مختلفــی در موفقیــت تحصیلــی،
حرفــهای ،روابــط اجتماعــی ،ســامت جســمی و بهزیســتی
روانشــناختی دارد ( .)8، 9بــر طبــق مــدل کاســتا و مــک
کــری روان رنجــوری بــه از دســت دادن ســازگاری بــا محیــط
اطــراف و عــدم ثبــات هیجانــی اشــاره دارد ،برونگرایــی بــا
ویژگیهایــی ماننــد اجتماعــی بــودن ،تحریکپذیــری ،اعتمــاد
بــه نفــس بــاال و فعالیــت زیــاد در نظــر گرفتــه میشــود ،صفــت
گشــودگی بــه تجربــه ویژگیهایــی ماننــد تخیــل ،ماجراجویــی
و کســب تجــارب جدیــد را در بــر میگیــرد ،بــا وجــدان بــودن
عملکــرد مناســب در کنتــرل تکانههــا ،رفتارهــای معطــوف بــه
هــدف ،نظــم و ترتیــب و مســئولیتپذیری را در بــر میگیــرد
و همچنیــن صفــت توافقپذیــری شــامل ویژگیهایــی ماننــد
نــوع دوســتی ،همــکاری ،توافــق بــاال بــا دیگــران و رفتارهــای
جامعــه پســند میباشــد ( .)10پژوهشهــا نشــان دادنــد کــه
پنــج عامــل بــزرگ شــخصیت در طــول عمــر نســبتاً پایــدار
اســت امــا برخــی از ویژگیهــا در چرخــة زندگــی تمایــل بــه
افزایــش و کاهــش دارنــد ،بــرای مثــال ویژگــی بــا وجــدان
بــودن بــا افزایــش ســن بــه دلیــل رشــد روابــط شــخصی و
حرفــهای بیشــتر میشــود و یــا روان رنجــوری و برونگرایــی
بــا افزایــش ســن تمایــل بــه کاهــش دارنــد (.)7، 11
Individual differences
Behavior
3
Emotions
4
Thoughts
5
Cognitive
6
Personality
7
Humanistic
8
Social cognitive
9
Trait
10
Extroversion vs. introversion
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انســان دارای مجموعــة گســتردهای از تفاوتهــای فــردی
در رفتــار ،2هیجانــات ،3افــکار 4و شــناخت 5میباشــد .از
زمــان نــوزادی تفاوتهــای افــراد در عملکردهــای مختلــف
ماننــد ســطح فعالیــت ،واکنــش بــه محرکهــا ،ارائــة
هیجانــات مثبــت و منفــی بــه دیگــران ،احســاس ناراحتــی و
تحریکپذیــری ،توجــه و عالقــه بــه محرکهــای جدیــد بــروز
میکنــد .کــودکان ،نوجوانــان و بزرگســاالن نیــز در صفــات
معمــول ماننــد خــود نظمدهــی ،مســئولیتپذیری ،همدلــی،
تصویرســازی ذهنــی و هــوش بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند.
برخــی از صفــات در طــول دورة تحــول و در موقعیتهــای
گوناگــون دارای ثبــات هســتند ولــی برخــی دیگــر در دورة
تحــول و در موقعیتهــای مختلــف درجــهای از تغییــر
را نشـ�ان میدهنـ�د ( .)1مجموعــة صفــات تحــت عنــوان
شــخصیت 6نامگــذاری میشــود ،شــخصیت بهعنــوان الگــوی
نســبتاً پایــدار تفاوتهــای فــردی در افــکار ،هیجانــات و
رفتارهــا در نظــر گرفتــه میشــود ( .)2در واقــع شــخصیت هــر
فــرد اصلیتریــن بعــد و ســاختار روانشــناختی اوســت کــه بــه
شــکلگیری ســبک زندگــی وی کمــک میکنــد .ویژگیهــای
شــخصیتی افــراد میتوانــد الگوهایــی بــرای پیشبینــی رفتــار
و حالتهــای روانــی فراهــم آورنــد و تفاوتهــای فــردی افــراد
عامــل مهمــی در میــزان ســازگاری بــا موقعیتهــای تن ـشزا،
رضایتمنــدی از زندگــی و ســامت روان میباشــد (.)3
1
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مقدمه

آیزنــک ( )1916-1997بــه وجــود آمــد کــه معتقــد اســت
تفاوتهــای فــردی در شــخصیت مبتنــی بــر ژنتیــک اســت
و عمدت ـاً توســط پایههــای زیســتی شــکل میگیــرد ،او افــراد
را بهعنــوان ســه بعــد شــخصیت خــاص تعریــف میکنــد،
برونگرایــی در برابــر درونگرایــی 10و روان آزردگــی در برابــر
ثبــات ،11روانپریشــی در برابــر اجتماعــی شــدن ،)6( 12ب-
دیــدگاه کتــل )1905-1998( 13کــه  16ویژگــی شــخصیت را
شناســایی میکنــد و معتقــد اســت ،بــرای درک و تشــخیص
تفاوتهــای فــردی از ایــن  16عامــل بایــد اســتفاده کــرد ()6
و ج -دیــدگاه ســوم توســط کاســتا و مــک کــری 14بــه وجــود
آمــد و پنــج عامــل بــزرگ شــخصیت را معرفــی کردنــد کــه
پنــج بعــد کلیــدی شــخصیت را مشــخص میکنــد .مــدل
پنــج عاملــی شــخصیت یــک مــدل مفهومــی مناســب جهــت
طبقهبنــدی شــخصیت ارائــه میکنــد ،طبــق نظــر دیانــگ و
همــکاران ایــن مــدل نظاممندتریــن مــدل جهــت طبقهبنــدی
شــخصیت میباشــد ،کشــف پنــج عامــل بــزرگ شــخصیت
زمینــه را بــرای بــه وجــود آوردن یــک زیــان مشــترک بیــن
پژوهشــگران فراهــم کــرده اســت و بــه طــور گســترده در امــور
بالینــی و پژوهشــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (.)7
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در پژوهشــی دیگــر ،ویژگیهــای روانســنجی پرسشــنامة
 BFQ-Cرا بــر روی نمونــهای  386نفــری از کــودکان  8تــا

کاســتا و مــک کــری فــرض میکننــد عوامــل شــخصیت
جهــان شــمول اســت و در همــة فرهنگهــا یافــت میشــود در
حالــی کــه برخــی دیگــر معتقدنــد ایــن عوامــل جهــان شــمول
نیســتند و در هــر فرهنگــی بــر اســاس ویژگیهــای محیطــی،
متفــاوت ظاهــر میشــوند ( .)20نکتــهای کــه بــه نظــر
میرســد قابــل قبــول باشــد ،ایــن اســت کــه شــخصیت بــه
واســطة تأثیــرات ژنتیکــی و محیطــی شــکل میگیــرد ،ژنتیــک
اشــاره بــه پایههــای زیســتی شــخصیت دارد و مهمتریــن
فاکتــور در تأثیــرات محیــط ،فرهنــگ اســت ،فرهنگــی کــه از
طریــق زبــان و الگوســازی رفتــاری در شــکلگیری شــخصیت
نقــش مهمــی را ایفــاء میکنــد و تفاوتهــای فــردی در
رفتــار ،هیجانــات و افــکار بــه نظــر میرســد ناشــی از فرهنــگ
جامعــهای اســت کــه فــرد در آن زندگــی میکنــد .در واقــع
ویژگیهــای فرهنگــی یــک جامعــه تفاوتهــای شــخصیتی
بــارزی را در میــان افــراد آن جامعــه در مقایســه بــا ســایر
جوامــع ایجــاد میکنــد ( .)21بــرای مثــال در برخــی از
فرهنگهــای فردگــرا ویژگیهــای شــخصیتی ماننــد نظــم
و ترتیــب ،اعتمــاد بــه نفــس ،اســتقالل و مســئولیتپذیری،
کســب تجــارب جدیــد اهمیــت بیشــتری دارد و در برخــی از
فرهنگهــای جمعگــرا ویژگــی شــخصیتی ماننــد احتــرام بــه
دیگــران ،دوســتدار دیگــران بــودن ،فعالیــت زیــاد و پرتحریکــی
تشــویق میشــود و افــراد بــا ایــن ویژگیهــا دارای امتیــازات
بیشــتر اجتماعــی هســتند (.)20
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بــا توجــه بــه شــواهد پژوهشــی پنــج عامــل ذکــر شــده در
دوران کودکــی و نوجوانــی نیــز وجــود دارد و شــخصیت
کــودکان نیــز ماننــد دورة بزرگســالی میتوانــد بــا پنــج عامــل
شــخصیت توصیــف شــود ( .)12، 13اســتفاده از ابزارهــای
گوناگــون جهــت بررســی شــخصیت کــودکان و نوجوانــان در
پژوهشهــای مختلــف مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در
برخــی از پژوهشهــا جهــت ســنجش شــخصیت کــودکان و
نوجوانــان از ابزارهــای گــزارش والدیــن و یــا معلــم اســتفاده
شــده اســت .در صورتــی کــه ابزارهــای مبتنــی بــر گــزارش
والدیــن و معلمــان چندیــن محدودیــت دارنــد .ایــن ابزارهــا
ارزیابــی دقیــق از شــرایط و حالتهــای درونــی کــه بــرای
دیگــران قابــل مشــاهده نیســت ندارنــد .همچنیــن ممکــن
اســت پاســخ دهنــدگان (والدیــن ،معلمــان) دچــار خطــای
هالـهای و یــا اثــرات تمایــل بــه مرکــز شــوند و برخــی شــرایط
و حــاالت از نقطــه نظــر آنهــا کــم اهمیــت باشــد و یــا
شــدت برخــی شــرایط و ویژگیهــا را کــم یــا بیــش بــرآورد
کننــد ،ایــن چنیــن محدودیتهایــی نقطــه ضعــف بزرگــی در
گــزارش و طبقهبنــدی شــخصیت اســت .بنابرایــن ابزارهــای
خــود گزارشــی 20در شــخصیت بایســتی مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد .یکــی از مهمتریــن ابزارهــای ســنجش شــخصیت در
کــودکان و نوجوانــان بــر اســاس مــدل پنــج عاملــی شــخصیت
توســط باربارانلــی ،کاپــرارا ،رابســکا و پاســتوری 21معرفی شــده
اســت ( .)14نســخة اولیــه ایتالیایــی میباشــد و پــس از آن بــه
زبانهــای مختلــف ترجمــه شــده اســت .مطالعــات مختلــف
نشــان میدهنــد نســخة انگلیســی و اروپایــی  22BFQ-Cاز
پایایــی و روایــی مناســبی بهرهمنــد اســت و قابلیــت کاربــرد
در پژوهــش و اســتفاده در تشــخیص و بررســیهای بالینــی
را دارا میباشــد ( .)13، 14در پژوهشــی کــه لیــدرا ،پولمــان
و آلیــک ،23در نوجوانــان اســتونی انجــام دادنــد ،نتایــج نشــان
داده شــد کــه ویژگیهــای شــخصیتی گشــودگی بــه تجربــه،
توافقپذیــری ،بــا وجــدان بــودن بــه طــور مســتقیم و روان
رنجــوری بــه طــور معکــوس بــا معــدل کل همبســتگی دارد و
ویژگیهــای شــخصیتی بــه ترتیــب توافقپذیــری در کالس
دوم و چهــارم و بــا وجــدان بــودن در کالس ششــم و دوازدهــم
پیشبینــی کننــدة معــدل کل دانشآمــوزان میباشــد (.)15
در پژوهشــی توســط گایــو 24کــه بــر روی نوجوانــان آمریکایــی
 11تــا  14ســال انجــام شــد ،آلفــای کرونبــاخ در مقیــاس
توافقپذیــری  ،0/88برونگرایــی  ،0/78روان رنجــوری
 ،0/82گشــودگی  0/80و بــا وجــدان بــودن  0/78میباشــد،
همچنیــن نتایــج کلــی نشــان میدهــد ایــن مقیــاس در
جمعیــت نوجوانــان آمریکایــی از روایــی و پایایــی مطلوبــی
برخــوردار اســت (.)14

 14ســال فرانســوی مــورد بررســی قــرار داد ،نتایــج نشــان داد
پرسشــنامه از ســاختار پنــج عاملــی واضــح ،ســازگاری داخلــی
خــوب و روایــی مناســب بهرهمنــد میباشــد ( .)10مطالعــة
دیگــری بــا هــدف تحلیــل عاملــی ایــن ابــزار در فرانســه نشــان
داد ،ســاختار عوامــل جهــت ســنجش شــخصیت در دوران
کودکــی مناســب اســت ( .)16همچنیــن در مطالعــات موریس،
مســترز و دیــدرن )17( 25بــا نمونــة  222نفــری در هلنــد،
دلباریــو ،کاراســکو و هولــگادو )18( 26بــا نمونــة  825نفــری
در اســپانیا و اســاو ،ساســاکوا و فریــک )19( 27بــا نمونــة 1443
نفــری در آلمــان نیــز نشــان دادنــد پرسشــنامة  BFQ-Cجهــت
بررســی ویژگیهــای شــخصیتی پنــج عاملــی مناســب اســت.
در مطالعــات داخلــی نیــز پژوهــش علــی اکبــری ،شــریفی و
صحراگــرد ( )12کــه در اســتان چهارمحــال بختیــاری بــر روی
نمونــة  445نفــری انجــام شــد نتایــج نشــان داد کــه ضریــب
پایایــی بــرای کل مقیــاس  0/82و بــرای خــرده مقیاسهــای
دامنــهای از  0/92تــا  0/96را دارا میباشــد.
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جهــت بررســی مــدل پنــج عاملــی شــخصیت در امــور
مشــاورهای (تحصیلــی ،شــغلی ،خانوادگــی) و درمــان بهعنــوان
یــک ابــزار خــود -گزارشــی بــرای کــودکان و نوجوانان مناســب
اســت .البتــه بــرای اســتفادة بالینــی و پژوهشــی از مقیاسهــای
روانســنجی در هــر فرهنــگ و جامعــه بایــد ویژگیهــای
روانســنجی پرسشــنامه در همــان فرهنــگ و جامعــه ابتــدا
مــورد بررســی دقیــق قــرار گیــرد .بــا بررسـیهای انجــام شــده
در مطالعــات شــخصیت در کشــور ایــران و همچنیــن تجــارب
پژوهشــگران در امــور بالینــی و مشــاورهای دوران تحــول
کودکــی و نوجوانــی ،پرسشــنامة  BFQ-Cمــورد اســتفاده
قــرار نگرفتــه اســت و اکثــرا ً از پرسشــنامة آیزنــگ اســتفاده
میشــود ،در صورتــی کــه طبــق نظــر آلــن و دیانــگ)7( 30
پنــج عامــل بــزرگ شــخصیت نظاممندتریــن طبقهبنــدی
شــخصیت را در رویکــرد صفــات مطــرح میکنــد و تنهــا
مقیــاس روانســنجی بــا هــدف ســنجش پنــج عامــل بــزرگ
شــخصیت  BFQ-Cدر دوران کودکــی و نوجوانــی میباشــد.
کشــور ایــران از خــرده فرهنگهــای مختلفــی تشــکیل شــده
اســت و ســاختارهای عاملــی شــخصیت ممکــن اســت در هــر
فرهنگــی متفــاوت باشــد ،بنابرایــن نیــاز اســت در شــهرهای
مختلــف و خــرده فرهنگهــای متفــاوت ویژگیهــای
روانســنجی پرسشــنامة پنــج عاملــی شــخصیت مــورد بررســی
قــرار بگیــرد .از طرفــی دوران تحــول کودکــی و نوجوانــی
مهمتریــن دوران تحــول هســتند کــه شــناخت جنبههــای
مختلــف شــناختی ،هیجانــی ،اجتماعــی ،انگیزشــی و نگرشــی
در مداخــات روانشــناختی از اهمیــت فــراوان برخــوردار اســت،
بنابرایــن اســتفاده از آزمونهایــی بــا روایــی و اعتبــار بــاال
جهــت شــناخت ویژگیهــای شــخصیت دوران تحــول کودکــی
و نوجوانــی اهمیــت بســیار باالیــی دارد .بنابرایــن مطالعــة
حاضــر تالشــی بهمنظــور بررســی ویژگیهــای روانســنجی
 BFQ-Cدر نمونــهای از کــودکان و نوجوانــان مــدارس شــهر
مشــهد بــا ســه هــدف ،بررســی اعتبــار ،بررســی روایــی و

پژوهــش حاضــر مطالعــة توصیفــی و کاربــردی از نــوع
روانســنجی و اعتباریابــی بــوده اســت .جامعــة آمــاری کلیــة
دانشآمــوزان دختــر و پســر  8تــا 18ســال مشــغول بــه
تحصیــل در شــهر مشــهد میباشــد .بــر اســاس نمونــة مــورد
اســتفاده در مطالعــات پیشــین داخلــی و خارجــی مشــابه و
نمونــة مناســب جهــت انجــام تحلیــل عاملــی (ابتــدا  500نفــر
در نظــر گرفتــه شــد و نمونهگیــری انجــام شــد در نهایــت
 50نفــر (بــه دلیــل تکمیــل ناقــص پرسشــنامه) از مطالعــه
خــارج شــدند و در نهایــت پژوهــش بــر روی  450نفــر انجــام
شــد .روش نمونهگیــری خوشـهای چنــد مرحلـهای بــود بدیــن
صــورت کــه ابتــدا نواحــی هفتگانــة آمــوزش و پــرورش شــهر
مشــهد چهــار ناحیــة  1-4-6-7بــه تصــادف انتخــاب شــدند
و از هــر ناحیــه ســه مدرســة ابتدایــی دورة اول و دوم و ســه
مدرســة متوســطه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــد و در هــر
مدرســه بــر اســاس لیســت اســامی دانشآمــوزان در هــر کالس
تعــدادی دانشآمــوز بــه صــورت تصادفــی تــا تکمیــل نمونــة
 450نفــری انتخــاب و پرسشــنامهها تکمیــل شــدند .بــا توجــه
بــه اینکــه پژوهشــگران دسترســی بــه پرسشــنامة ترجمــه
شــده بــه فارســی را نداشــتند ،قبــل از نمونهگیــری و اجــرای
پرسشــنامه در مرحلــة اول پرسشــنامه ترجمــه شــد و محققــان
و ســه متخصــص دیگــر کــه مســلط بــه زبــان انگلیســی بودنــد
اقــدام بــه ترجمــة روان بــه زبــان فارســی کردنــد و بعــد هــر
ســؤال بــه وســیلة متخصــص دیگــر مجــدد بــه زبــان انگلیســی
برگردانــده شــد و بــرای اطمینــان از صحیــح و روان بــودن
ترجمــه بــا یکدیگــر مقایســه شــدند ،ســپس پرسشــنامه بــه
ده کــودک  8تــا  11ســال و ده نوجــوان ردة ســنی  12تــا
 18داده شــد تــا مــوارد نامفهــوم و مبهــم مشــخص گــردد.
پــس از اطمینــان کامــل از ترجمــة صحیــح و روان و مناســب
بــودن هــر ســؤال ،پرسشــنامه بــر روی نمونــة مــورد نظــر اجــرا
شــد .قبــل از تکمیــل پرسشــنامه شــرکتکنندگان از هــدف
پژوهــش آگاه شــدند و رضایــت خــود را جهــت شــرکت در
پژوهــش اعــام کردنــد.
ابزارها

پرسشــنامة پنــج عامــل بــزرگ شــخصیت بــرای کــودکان
 : BFQ-Cپرسشــنامهای  65ســؤالی اســت بــرای اندازهگیــری
پنــج عامــل اساســی شــخصیت در کــودکان و نوجوانــان
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .عوامــل مــورد ســنجش:
 -1برونگرایــی 2 ،روان رنجــوری -3 ،گشــودگی-4 ،
توافقپذیــری و  -5بــا وجــدان بــودن میباشــد .هــر ســؤال بــر
یــک مقیــاس  5درجــهای لیکــرت درجهبنــدی شــده اســت:
از صفر=تقریبــاً هرگــز تــا چهار=تقریبــاً همیشــه .پرسشــنامه
بــه صــورت فــردی اجــرا میشــود و توســط کــودک و یــا
Gutierrez, Jimenez, Hernández and Pcn
Allen and DeYoung
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در نهایــت بــر اســاس شــواهد پژوهشــی ،پرسشــنامة BFQ-C

مواد و روشها
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و گشــودگی نســبت بــه دختــران مشــاهده میشــود (.)22
29
نتایــج پژوهــش گوتیــرز ،جیمنــز ،هرنانــدز و پــی اس ان
نشــان داد کــه دختــران در مقایســه بــا پســران در عاملهــاي
توافقپذیــری و روان رنجــوری و پســران در مقایســه بــا دختران
در ویژگیهــای برونگرایــی ،توافقپذیــری و بــا وجــدان
بــودن ،نمرههــای باالتــری را داشــتند ( .)23پژوهشهــای
داخلــی نیــز کــه بــر روی زنــان و مــردان بزرگســال انجــام
شــده اســت نشــان میدهــد بیــن نمــرات زنــان و مــردان
در پنــج عامــل شــخصیت تفــاوت معنــيداری وجــود دارد.
بــرای مثــال پژوهــش شــکری ،کدیــور و دانشــورپور نشــان داد
کــه دختــران دانشــجو در مقایســه بــا پســران در عاملهــای
روان رنجــوری و توافــق و پســران در مقایســه بــا دختــران
در عاملهــای برونگرایــی و بــا وجــدان بــودن نمرههــای
باالتــری را گــزارش میدهنــد (.)24

مقایســة ویژگیهــای شــخصیت در دو گــروه دانشآمــوزان
دختــر و پســر  8تــا  18ســال انجــام شــد.
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تجزیه و تحلیل دادهها

یافتهها

نمونــة پژوهــش شــامل  450نفــر از دانشآمــوزان شــهر
مشــهد ،در ردیــف ســنی  8تــا  18ســال بــا میانگیــن ســنی
 11/51و انحــراف اســتاندارد  2/70میباشــد کــه از ایــن
تعــداد  37/6درصــد پســر و  48/3درصــد دختــر بــوده اســت.

نتایــج نشــان داد کشــیدگی و چولگــی بــه ترتیــب در عامــل
برونگرایــی ( )-0/433 ،/486عامــل توافقپذیــری (،0/280
 ،)-0/380عامــل بــا وجــدان بــودن (،)-0/019 ،-0/423
عامــل روان رنجــوری ( )0/044 ،-0/338و عامــل گشــودگی
( )-0/172 ،-0/597میباشــد .مقادیــر بــه دســت آمــده در
بــازة ( )-2 ،2قــرار دارد .یعنــی از لحــاظ کشــیدگی و چولکــی
متغیرهــای پژوهــش طبيعــي بــوده و توزیــع آن متقــارن اســت.
همچنیــن نتایــج آزمــون کولموگــروف –اســمیرنوف نیــز نشــان
داد کــه دادههــای مربــوط بــه متغیرهــای پژوهــش طبيعــي
میباشــد (.)P>0/05

جــدول  -1میانگیــن ،انحــراف اســتاندارد ،ضرایــب آلفــای کرونبــاخ و ضرایــب اعتبــار بازآزمایــی در پرسشــنامة پنــج عاملــی
شخصیت .BFQ-C

جدول  -2نتایج آزمون  Tمستقل ،مقایسة ویژگیهای شخصیتی دختر و پسر.
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پــس از جم ـعآوری اطالعــات ،دادههــا بــا اســتفاده از نســخة
 22نرمافــزار آمــاری  SPSSمــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
گرفــت .از میانگیــن و انحــراف اســتاندارد جهــت گــزارش
شــاخصهای توصیفــی دادههــا اســتفاده شــد .همچنیــن
ضریــب پایایــی عوامــل پرسشــنامه بــا فرمــول آلفــای کرونبــاخ
بــرآورده شــد و جهــت بررســی پایایــی بازآزمایی از همبســتگی
پیرســون اســتفاده شــد .بــرای بررســی روایــی ،تحلیــل عاملــی
اکتشــافی محاســبه شــد .طبيعــي بــودن دادههــای پژوهــش
بــر اســاس کشــیدگی ،چولگــی و آزمــون کولموگــروف
اســمیرنوف ســنجیده شــد ،همچنیــن بــرای مقایســۀ نمــراتدانشآمــوزان دختــر و پســر در مقیــاس پرسشــنامۀ شــخصیت
 BFQ-Cاز آزمــون ( )t-testبــرای دو گــروه مســتقل اســتفاده
شــد .ســطح معنــيداری  0/05در نظــر گرفتــه شــد.

بهمنظــور بررســی ضریــب اعتبــار پرسشــنامه (همســانی
درونــی) از ضریــب آالفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه ضرایــب
اعتبــار عامــل برونگرایــی  ،0/64عامــل توافقپذیــری ،0/73
عامــل بــا وجــدان بــودن ،0/70روان رنجــوری 0/72و عامــل
گشــودگی  0/70و ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای کل آزمــون
 0/80بــه دســت آمــد ،ضرایــب بــه دســت آمــده بیانگــر
همســانی درونــی بــاال در عوامــل میباشــد .جهــت بررســی
پایایــی از روش بازآزمایــی اســتفاده شــده کــه  30نفــر از
شــرکتکنندگان بــه صــورت داوطلبانــه یــک مــاه بعــد از
اجــرای پرسشــنامه مجــدد پرسشــنامه را تکمیــل کردنــد،
ضرایــب بــه دســت آمــده دامن ـهای از  0/85بــرای گشــودگی
تــا  0/92بــرای بــا وجــدان بــودن گــزارش میشــود کــه
در ســطح  0/001معنيداراســت کــه نشــان دهنــدة اعتبــار
بــاالی بازآزمایــی پرسشــنامه میباشــد.
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نوجــوان تکمیــل میگــردد .کیفیــت روانســنجی پرسشــنامه
در کــودکان و نوجوانــان کشــورهای مختلــف بررســی شــده
اســت و روایــی و پایایــی آن اثبــات شــده اســت (.)25، 26
در هلنــد ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای عامــل برونگرایــی
 ،0/78توافقپذیــری ،0/80بــا وجــدان بــودن ،0/74گشــودگی
 0/71و روان رنجــوری  0/83میباشــد ( .)17در آلمــان نیــز
ضریــب آلفــای کرونبــاخ در دامنــة بیــن  0/74گشــودگی تــا
 0/88توافقپذیــری بــه دســت آمــد (.)19

بیشــترین فراوانــی ســن مربــوط بــه  8ســال بــا تعــداد 67
مــورد ( 14/9درصــد) و کمتریــن فراوانــی مربــوط بــه  12ســال
بــا تعــداد  12مــورد ( 2/7درصــد) میباشــد.
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جدول  -3کفایت دادهها جهت ورود به تحلیل عاملی.

جدول  -4تحلیل عوامل پرسشنامة  BFQ-Cپس از چرخش.

1919
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بــا توجــه بــه جــدول  0/75 ،KMO ،3اســت کــه نشــاندهندة
کفایــت دادههــا و ماتریــس همبســتگی مبتنــی بــر دادههــا
بــرای ورود بــه تحلیــل عاملــی اســت .تحلیــل عوامــل بــه
روش حداکثــر درســت نمایــی نشــان داد کــه مقــدار ویــژة
پنــج عامــل ،قابــل توجــه میباشــد کــه مجموعــة مقادیــر
عاملهــای اســتخراج شــده پــس از چرخــش بــه طــور کلــی
 30/04درصــد از واریانــس کل را تبییــن میکننــد ،عامــل
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بــا توجــه بــه وجــود تفاوتهــای جنســیتی بیــن دختــر و
پســر ،عوامــل شــخصیت در بیــن دو جنــس بررســی شــد،
اطالعــات منــدرج در جــدول  2کــه حاصــل از آزمــون تــی
مســتقل میباشــد ،نشــان داد بیــن دو جنــس در هیــچ یــک
از عوامــل شــخصیت تفــاوت معنــیداری وجــود نــدارد.

اول  ،6/65عامــل دوم  ،6/26عامــل ســوم  ،5/90عامــل چهــارم
 5/90و عامــل پنجــم  5/31درصــد از واریانــس را دربردارنــد.
بهمنظــور بررســی انطبــاق عوامــل بــه دســت آمــده در تحلیــل
عوامــل بــا  5مقیــاس مشــخص شــده آزمــون از نتایــج حاصــل
از ماتریــس چرخــش یافتــه عوامــل بــا واریماکــس اســتفاده
گردیــد ،جــدول  4نشــان میدهــد کــه بخشهــای -63-65
 9-13-34-42-43-44-46-48-50-52-57-59در عامــل
اول ،بخشهــای -20-22-24-25-30-33-36-37-56-60
 7-12-14-18در عامــل دوم ،بخشهــای -45-51-62-64
 28-27-21-11-2-32-38در عامــل ســوم ،بخشهــای
 3-4-6-8-15-17-29-31-35-39-49-53-54-58-61در
عامــل چهــارم و بخشهــای -19-23-26-40-41-47-55
 1-5-10-16در عامــل پنجــم قــرار میگیــرد.
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پژوهــش موریــس و همــکاران ( )17در نمونــة  222نفــری
همســانی درونــی پرسشــنامه مــورد بررســی قــرار گرفــت.
نتایــج بیانگــر همســانی درونــی مناســب پرسشــنامة پنــج
عاملــی شــخصیت میباشــد .آلفــای کرونبــاخ بــه دســت آمــده
بــرای مقیــاس توافقپذیــری  ،0/80روان رنجــوری ،0/83
برونگرایــی  ،0/78گشــودگی  0/71و بــا وجــدان بــودن 0/74
میباشــد .نتایــج پژوهــش علــی اکبــری ،شــریفی و صحراگــرد
( ،)12الیــور و هــرو ( ،)10گایــو ( )14و مالیــخ ،واســین،
ورونیــن و تیخومیــروا )28( 31نشــان میدهــد ایــن ابــزار از
همســانی درونــی باالیــی برخــوردار اســت .نتایــج بازآزمایــی
نیــز نشــاندهندة پایایــی باالیــی بازآزمایــی در فاصلــة 30
روزه اســت کــه نتایــج بــه دســت آمــده بــا پژوهشهــای الیــور
و هــرو ( )7و گایــو ( )10همســو میباشــد.
هــدف دوم پژوهــش بررســی روایــی پرسشــنامة  BFQ-Cبــود،
جهــت بررســی روایــی از روایــی ســازة تحلیــل عوامــل مــدل

هــدف ســوم پژوهــش نیــز مقایســة ویژگیهــای شــخصیت
در دو گــروه دختــران و پســران بــود .بــرای مقایســة نمــرات
دانشآمــوزان دختــر و پســر در مقیــاس پنــج عاملــی بــزرگ
شــخصیت از آزمــون آمــاری  tبــرای دو گروه مســتقل اســتفاده
گردیــد .نتایــج آزمــون نشــان میدهــد کــه مقــدار  tبــه دســت
آمــدة شــخصیت در دانشآمــوزان دختــر و پســر تفــاوت
معنــیداری بــا یکدیگــر نــدارد کــه بــا برخــی پژوهشهــا
( )2، 17، 27ناهمســو میباشــد .شــخصیت از دوران نــوزادی
شــروع بــه شــکلگیری میکنــد و در پایــان دورة نوجوانــی
بــه ثبــات میرســد ،پژوهشهــای مختلــف نشــان دادنــد
بیــن ویژگیهــای شــخصیت در دختــران و پســران تفــاوت
وجــود دارد ولــی نتایــج ایــن پژوهــش کــه بــر روی دختــران
و پســران در کشــور ایــران انجــام شــد نشــان داد تفــاوت
بیــن دو جنســیت وجــود نــدارد .شــاید بتــوان گفــت نقــش
فرهنــگ و انتظاراتــی کــه توســط والدیــن و جامعــه در دوران
تحــول از دختــران و پســران مــیرود ،بــرای ایجــاد تفــاوت
در نمــرات عوامــل شــخصیت مهــم باشــد .بــرای مثــال در
برخــی از فرهنگهــا کــه از همــان ابتــدای دوران کودکــی از
دختــران انتظــار م ـیرود بــا نظــرات دیگــران همســو باشــند،
نظــرات خــود را بیــان نکننــد و در واقــع مطیــع و فرمانبــردار
منابــع قــدرت باشــند دختــران در عامــل توافقپذیــری نمــرات
باالتــری نســبت بــه پســران دریافــت کننــد ( .)23بــا ایــن حال
گرچــه مطالعــات بینالمللــی بــزرگ نشــان داده اســت کــه
الگوهــای ســازگار بــا تفاوتهــای جنســیتی در ویژگیهــای
شــخصیتی در میــان بزرگســاالن وجــود دارد ،ولــی در مــورد
تفاوتهــای جنســیتی در شــخصیت کــودکان و نوجوانــان
و نقــش فرهنــگ و ســن در شــکل دادن آنهــا مطالعــات
کمتــری صــورت گرفتــه و نیــاز اســت پژوهشهــای آینــده بــر
روی نقــش فرهنــگ در تفــاوت و یــا عــدم تفــاوت جنســیتی در
32
شــخصیت بررســی انجــام دهنــد ( .)29، 30مطالعــة دی بــول
Malykh, Vasin, Voronin and Tikhomirova
De Bolle

20
20

31
32
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شــخصیت نشــاندهندة ویژگیهــای افــراد اســت کــه شــامل
الگوهــای نســبتاً بــا ثبــات فکــری ،هیجانــی ،انگیزشــی،
شــناختی و رفتــاری اســت .آزمونهایــی جهــت شناســایی
و بررســی شــخصیت ســاخته شــده اســت کــه هــر کــدام از
الگــوی خاصــی پیــروی میکننــد در ســاخت و بررســی
آزمونهــای عینــی شــخصیت فــرض بــر آن اســت کــه
شــخصیت از رگههــا یــا ویژگیهایــی تشــکیل میشــود کــه
شــدت و انــدازة آن در افــراد مختلــف متفــاوت اســت و دارای
ثبــات و پایایــی میباشــد .یکــی از جامعتریــن نظریههــای
مطــرح شــده در بــاب شــخصیت نظریــة پنــج عاملــی کاســتا
و مــک کــری اســت کــه شــخصیت را بــه پنــج عامــل بــزرگ
تقســیم میکنــد ،در واقــع ویژگیهــای شــخصیت را بــه
منزلــة عامــل مطــرح کردنــد ( ،)27در همیــن راســتا پژوهــش
حاضــر بــا هــدف بررســی ویژگیهــای روانســنجی پرسشــنامة
پنــج عاملــی شــخصیت کــودکان و نوجوانــان ،شــامل بررســی
اعتبــار و روایــی و مقایســة نمــرات دانشآمــوزان دختــر و
پســر شــهر مشــهد انجــام شــد .هــدف اول پژوهــش بررســی
پایایــی پرسشــنامة  BFQ-Cبــود .جهــت بــرآورد ضریــب
اعتبــار و همســانی درونــی از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده
شــد کــه ضرایــب اعتبــار عامــل برونگرایــی ،0/64عامــل
توافقپذیــری ،0/73عامــل بــا وجــدان بــودن  ،0/70روان
رنجــوری  0/72و عامــل گشــودگی  0/70و ضریــب آلفــای
کرونبــاخ بــرای کل آزمــون  0/80بــه دســت آمــد ،ضرایــب
بــه دســت آمــده بــرای هدفهــای پژوهشــی کافــی اســت امــا
جهــت اســتفاده در امــور بالینــی بــاال بــودن ضرایــب اعتبــار
آزمــون اهمیــت فراوانــی دارد و پیشــنهاد میشــود بایــد
ضرایــب اعتبــار بــاالی  0/90باشــد ،بنابرایــن در ایــن راســتا
پژوهشــگران میتواننــد در پژوهشهــای آینــده بــرای بهبــود
اعتبــار پرسشــنامه ،برخــی ســؤاالت کــه همبســتگی پایینــی
بــا عوامــل دارنــد را حــذف نماینــد.
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بحث و نتیجهگیری

پنــج عاملــی شــخصیت اســتفاده شــد .نتایــج تحلیــل عوامــل
در ایــن پژوهــش نشــان داد پرسشــنامة پنــج عامــل شــخصیت
کــودکان و نوجوانــان دارای روایــی ســازة نســبتاً خوبــی اســت
کــه منطبــق بــا نظریــة پنــج عاملــی شــخصیت پنــج عامــل
را مــورد ســنجش قــرار میدهــد .در پژوهــش موریــس ()12
عوامــل  36درصــد از واریانــس را تبییــن مینمایــد ،در پژوهــش
باربارانلــی و همــکاران ( )21عوامــل  53درصــد از واریانــس را
تبییــن میکننــد ،در پژوهشــی دلباریــوو و کاراســکو ()26
عوامــل  19/82درصــد از واریانــس را تبییــن میکننــد .در
پژوهــش علــی اکبــری ،شــریفی و صحــرا گــرد ( )8کــه در ایران
انجــام شــد عوامــل  60/47درصــد از واریانــس کل را تبییــن
میکننــد .واریانــس بــه دســت آمــده در پژوهــش حاضــر از
برخــی مطالعــات بیشــتر اســت ( )10، 26و از برخــی مطالعــات
کمتر اســت ( .)8، 12ســؤاالت شــمارة 13، 16، 30، 41، 53، 61
 3، 5،کمتریــن همبســتگی را بــا عاملهــا دارنــد و همبســتگی
آنهــا زیــر  30میباشــد ،شــاید بــا حــذف و یــا تغییــر شــکل
ایــن ســؤاالت روایــی پرسشــنامه افزایــش یابــد.
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.و عــدم انگیــزة آنهــا در تکمیــل پرسشــنامهها اشــاره کــرد
 هــر چنــد در،تعــداد نمونــه در پایایــی بازآزمایــی کــم هســت
 بــا،اکثــر مطالعــات همیــن تعــداد مدنظــر قــرار گرفتــه اســت
ایــن حــال تعــداد باالتــر نمونــه اطمینــان بیشــتری در پایایــی
 همچنیــن از فرمهــای همتــا ماننــد.بازآزمایــی فراهــم میســازد
 و یــا شــخصیت هگزاکو33)EPQ( پرسشــنامة شــخصیت آیزنــگ
 پیشــنهاد میشــود در،) اســتفاده نشــده اســتHEXACO(
پژوهشهــای آینــده همبســتگی بیــن عوامــل پرسشــنامة
. و پرسشــنامة آیزنــگ و هگزاکــو بررســی شــودBFQ-C
تشکر و قدردانی

بدينوســيله از مســئولين محتــرم مدارســی کــه در امــر
هماهنگــي بــراي اجــراي پژوهــش و همــكاری در تكميــل
. قدردانــي ميگــردد،پرسشــنامهها مســاعدت داشــتهاند
پژوهــش حاضــر مســتخرج از رســالة دکتــری روانشناســی
 اخــاق پژوهشــی توســط.دانشــگاه فردوســی مشــهد میباشــد
گــروه روانشناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد مــورد تأییــد
.قــرار گرفتــه اســت

و همــکاران نشــان میدهــد بیشــترین تفــاوت جنســیتی
 ســال نشــان داده17 در ویژگیهــای شــخصیت در ســن
 شــاید یــک دلیــل بــرای عــدم وجــود تفــاوت.)29( میشــود
 فراوانــی کمتــر شــرکتکنندگان ایــن پژوهــش در،جنیســتی
. ســال بــه بــاال بــوده اســت17 ســن
در مجمــوع از یافتههــای بــه دســت آمــده و مــرور ادبیــات
پژوهشــی میتــوان نتیجــه گرفــت آزمــون پنــج عاملــی
شــخصیت کــودکان و نوجوانــان از ویژگیهــای روانســنجی
 پیشــنهاد میشــود ایــن ابــزار در.مناســبی برخــوردار اســت
ســایر شــهرهای ایــران و گروههــای جمعیتــی دیگــر تکــرار
شــود و برخــی ســؤاالتی کــه همبســتگی پاییــن بــا عوامــل
دارنــد حــذف شــود و بعــد از آن ضرایــب اعتبــار بررســی شــود
و همچنیــن از ســایر روشهــای روایــی ماننــد روایــی همزمــان
 عــاوه بــر آن همبســتگی،و یــا تشــخیصی نیــز اســتفاده گــردد
ایــن ابــزار خــود گزارشــی بــا ابزارهــای گــزارش والدیــن و
 از محدودیتهــای.یــا معلمــان مــورد ســنجش قــرار گیــرد
پژوهــش میتــوان بــه همــکاری پاییــن برخــی از دانشآمــوزان
منابع

1. McAdams DP, Pals JL. A new big five: fundamental
principles for an integrative science of personality. Am
Psychol. 2006; 61(3): 204-17.
2. Fair B. The brain correlates of personality and sex
differences. master of science thesis in Neuroscience,
University of Vermont, USA; 2018.
3. John OP, Naumann LP, Soto CJ. Paradigm shift to
the integrative big five trait taxonomy. Handbook of
personality: theory and research. 2008; 3(2): 114-58.
4. Roberts BW, Donnellan MB, Hill PL. Personality trait
development in adulthood. Handb Life Course. 2013;
183–96.
5. Minahan J, Siedlecki KL. Individual differences in
need for cognition influence the evaluation of circular
scientific explanations. Pers Individ Dif. 2016; 99: 113–7.
6. Hayes SC. Humanistic psychology and contextual
behavioral perspectives. Psychotherapy. 2012; 49(4):
455–60.
7. Allen TA, DeYoung C. Personality neuroscience and
the five factor model. - Oxford handbook of the Five
Factor, 2016. The Oxford handbook of the five factor
model. 2016.
8. Ozer DJ, Benet-Martinez V. Personality and the
prediction of consequential outcomes. Annu Rev
Psychol. 2006; 57: 401-21.
33

Eysenck personality questionnaire

2121

9. Van Der Linden D, Vreeke L, Muris P. Don’t be afraid
of the general factor of personality (GFP): its relationship
with behavioral inhibition and anxiety symptoms in
children. Pers Individ Dif. 2013; 54(3): 367-71.
10. Olivier M, Herve M. The big five questionnaires for
children (BFQ-C): a french validation on 8-to 14-yearold children. Pers Individ Dif. 2015; 87: 55-8.
11. Lucas RE, Donnellan MB. Personality development
across the life span: longitudinal analyses with a national
sample from Germany. J Pers Soc Psychol. 2011; 101(4):
847–61.
12. Aliakbari M, SHarifi AA, Sahragard M. Psychometric
properties of big five questionnaires for children
(BFQ-C) in Iranian sample. Journal of Psychological
Achievements. 2013; 4(1): 280-9.
13. Barbaranelli C, Caprara GV, Rabasca A, Pastorelli
C. A questionnaire for measuring the big five in late
childhood. Pers Individ Dif. 2003; 34(4): 645-64.
14. Gaio VM. Psychometric properties of the
big
five
questionnaire-children
(BFQ-C)
in
American adolescents. master of science thesis
in psychology. Arizona State University; 2012.
15. Laidra K, Pullmann H, Allik J. Personality and
intelligence as predictors of academic achievement:
a cross-sectional study from elementary to secondary
school. Pers Individ Dif. 2007; 42(3): 441-51.

Downloaded from shefayekhatam.ir at 15:08 +0330 on Monday September 21st 2020

[ DOI: 10.29252/shefa.7.1.13 ]

1397  زمستان، شماره اول،دوره هفتم

16. Bouvard M, Roulin JL. Exploratory factor analysis
of the french version of the big five questionnaires for
children (BFQ-C). Swiss J Psychol. 2017; 76: 125-30.

in mental well-being: the role of personality traits.
Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology.
2007; 13(3): 280-9.

17. Muris P, Meesters C, Diederen R. Psychometric
properties of the big five questionnaires for children
(BFQ-C) in a dutch sample of young adolescents. Pers
Individ Dif. 2005; 38(8): 1757-69.

25. Barbaranelli C, Fida R, Paciello M, Di Giunta L,
Caprara GV. Assessing personality in early adolescence
through self-report and other-ratings a multitraitmultimethod analysis of the BFQ-C. Pers Individ Dif.
2008; 44(4): 876-86.

18. Del Barrio V, Carrasco MA, Holgado FP. Factor
structure invariance in the children's big five ques
tionnaires. Eur J Psychol Assess. 2006; 22(3): 158-67.
19. Essau CA, Sasagawa S, Frick PJ. Callousunemotional traits in a community sample of adolescents.
Assessment. 2006; 13(4): 454-69.
20. Triandis HC, Suh EM. Cultural influences on
personality. Annu Rev Psychol. 2002; 53: 133-60.
21. Suchak M. Role conflict, uncertainty in illness,
and illness-related communication avoidance: college
students facing familial chronic illness. PhD thesis.,
Purdue University; 2011.
22. Kokkinos CM, Markos A. The big five questionnaires
for children (BFQ-C). Eur J Psychol Assess. 2015; 33:
129-33.
23. Gutiérrez JL, Jiménez BM, Hernández EG, Pcn
C. Personality and subjective well-being: big five
correlates and demographic variables. Pers Individ Dif.
2005; 38(7): 1561-9.
24. Shokri A, Kadivar P, Daneshvar Z. Gender differences

26. Del Barrio Gandara MV, Carrasco Ortiz MA,
Holgado Tello FP. Cross-sectional analysis of the big
five factors of personality across age and sex groups in
a spanish children's sample. Rev Latinoam Psicol. 2006;
38(3): 567-77.
27. Muris P, Meesters C, Timmermans A. Some
youths have a gloomy side: correlates of the dark triad
personality traits in non-clinical adolescents. Child
Psychiatry Hum Dev. 2013; 44(5): 658-65.
28. Malykh S, Vasin G, Voronin I, Tikhomirova T.
Psychometric properties of the big five-children ques
tionnaire, Russian version. InITM Web of Conferences.
2017; 10: 03004. Doi: 10.1051/itmconf/20171003004.
29. De Bolle M, De Fruyt F, McCrae RR, Löckenhoff
CE, Costa PT, Aguilar-Vafaie ME, et al. The emergence
of sex differences in personality traits in early
adolescence: a cross-sectional, cross-cultural study. J
Pers Soc Psychol. 2015; 108(1): 171–85.
30. Klimstra TA, Hale WW, Raaijmakers QA, Branje SJ,
Meeus WH. Maturation of personality in adolescence. J
Pers Soc Psychol. 2009; 96(4): 898-912.

22
22

